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 افغانستان شفافیت دیدبان درباره

 ماه  در  نهاد این  .است کشور این  در داریامانت  و دهیحساب  شفافیت، تقویت و ترویج به متعهد  و مدنی نهاد  یک  افغانستان شفافیت دیدبان

 کارمند 95 دارای نهاد این  .کرد اندام عرض  افغانستان در  مستقل مدنی نهاد یک عنوان به  1385 سال در  و شد تاسیس  1384 سال عقرب 

 گذشته، یدهه  طی .کنندمی  فعالیت  فعال ر ننگرها و کاپیسا هرات، بلخ، در آن والیتی دفاتر و کابل در شفافیت دیدبان مرکزی دفت  .است

 .دادخواهی (3 و تحقیق (2 اجتامعی، نظارت (1 :است بوده متمرکز مهم بخش  سه بر شفافیت دیدبان هایفعالیت  بیشت

 نظارت زمینه در  ما  هایبرنامه  .کند تقویت را  فعال شهروندی  و اجتامعی بسیج روند  خود هایبرنامه  طریق از کندمی  تالش شفافیت دیدبان

 صنایع و محاکم عامه، خدمات زیربنایی،  هایپروژه بر نظارت برای جوامع  آموزش و بسیج اجتامعی، نظارت ابزارهای توسعه شامل مردمی

 محاکم، علنی جلسه هزار 3 از بیش  ساختامنی، پروژه 1000 از بیش  بر تاکنون شفافیت دیدبان محلی ناظر  450 از بیش  .است استخراجی

 .اندداشته  نظارت مختلف  معدن  9 حدود و مکتب 150

 جمله  از فساد با مرتبط مسائل از وسیعی طیف پوشش  و فساد یتجربه و برداشت ها،گرایش  ارزیابی محور،پالیسی  تحقیق روی ما پژوهشی کار

 آوریفراهم  ما هدف .است بوده متمرکز  هاکمک  اثربخشی  و مالی مدیریت و بودجه مدیریت  استخراجی، صنایع عدلی، و امنیتی  سکتورهای کار

 که است مسائلی به مردم توجه جلب و گیرندگانتصمیم  تصامیم بر تاثیرگذاری آجندا، تعیین  منظور به تجربی و نوآورانه جدید، تحقیق زمینه

 هامیلیون  اختیار در  که ایمکرده منترش  الذکرفوق  مسائل  مورد در پالیسی  گزارش  10 و تحقیقی  گزارش 42 تاکنون ما  .اندنشده  بررسی و مستند

 .است گرفته قرار  مستقیم طور به تن  هزاران و هارسانه  طریق از تن 

 مورد در عموم به دهیآگاهی و محوردانش  گیریتصمیم  برای دادخواهی در شفافیت دیدبان پیشگام نقش  تقویت ما دادخواهی کار از هدف

 شفافیت، با مرتبط مسائل مورد در محورپالیسی  وگویگفت تسهیل شامل ما دادخواهی کار .است بوده شفافیت و فساد با مرتبط مسائل

 وارد پالسی طرح و ارزیابی طریق از کنند،می  تجربه روزمره صورت به جوامع که مشکالتی و مسائل مورد در  ما .است گوییپاسخ  و داریامانت

 دهیحساب  و شفافیت اطالعات، به دستسی .نگهداریم گوپاسخ  را خدمات دهندگانارائه  و حکومت ایمکرده  سعی زمان،هم  و ایمشده  عمل

 ما  توجه مورد موضوعات از فساد با مبارزه به مربوط مباحث سایر و عامه خدمات موثر ارائه رسانی،کمک  در موثریت و شفافیت بودجه، زمینه در

 .اندبوده
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 سپاسگزاری 

 ، یاکرام افضل   دیگونه، از س  ن ی. همکندیاظهار م   لیخان جبارخ  می ابراه  یآقا  قیتحق   ن یا  یسندهی خود از نو  یمراتب سپاسگزار   تیشفاف  دبانید

سید   ،، مدیر ارتباطات، میرویس نارصیتیشفاف دبانیو ارتباطات د  یمسوول دادخواه  ،یمور یمحمد نارص ت  ت،یشفاف دبانی د ییاجرا س یرئ

.  م یپاسگزار س ضیافت الله سعیدی، کارشناس دادخواهی برای حاکمیت قانون، و عرفان ارزاز کارشناس دادخواهی برای حسابدهی اجتامعی

حارض شدند و معلومات شان    قیتحق   ن یا   یها براکه در مصاحبه  یشوندگان برنامه دستخوان مل  دیو مستف   یبانک جهان   ،یحکومت   یهااز نهاد

  .م ی کنیکردند، تشکر م  کی را با ما ش 
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زمینه پس

  س بر اسا .  شکننده بود  ۱۹- یدوکو  اقتصاد افغانستان قبل از بحران 

  ۹۳٪  تقریبا   ، بحراناین قبل از  ،دولت از سوی  ارقام منترش شده

  حکومت  1کردند. زیر خط فقر زندگی می افغانستان مردم

ای  بسته   کرونا  گیریهمهعواقب اقتصادی    با  برای مبارزه افغانستان

برنامه    این   2را اعالم کرد.  مالی اضطراری   کمک   را تحت عنوان بسته

متدید   با د که بعدا  بو  در رسارس کشور خشک  توزیع نان شامل 

  اجتامعات خانواده ها و  به عنوان امداد برای ای، برنامه قرنطینه

از سوی   ،مشهور شد برنامه دستخوان ملی که به 3ستان افغان 

 4. شدهروی دست ګرفت  حکومت

از   یبخش  افغانستان اجتامعاتها و امداد برای خانواده ی برنامه 

با عاید    میلیون خانواده   ۴.۱حدود    که  است  لیبرنامه دستخوان م

کشور را   یخانواده ها  ۹۰که ٪ را  آن  از دالر و یا کمت  ۲روزانه 

متشکل از   برنامهاین  5دهد. تحت پوشش قرار می  ، شودشامل می 

  برنامه  ذیل  19گیری کووید همه پاسخ به یی که درهافعالیت 

قدامات  او  نیز  روی دست گرفته شد میثاق شهروندی افغانستان 

-هدف آن کمک  است و برنامه دستخوان ملی امدادی اضافی

پوشش برنامه میثاق  هایی است که تحت دهارسانی به خانو 

  6گیرند. شهروندی قرار منی

  روش تحقیق 

روش تحقیق به کار بسته شده در این تحقیق، کیفی است. پس از  

های ذیدخل و مستفیدشوندگان  ها، با متام نهادنامهی پرسش تهیه

از این روش مرور  این برنامه مصاحبه صورت گرفت. دلیل استفاده 

با اهداف    تطبیقی  ی تفاوت میان نحوهعمیق این برنامه و مطالعه

بود. از آن جایی که هدف این برنامه کمک رساندن به   تعیین شده

-دگاهمردم بود، دریافت نظریات جوانب ذیدخل و مقایسه آن با دی

-وزارتهایی با مصاحبههای مردم درباره این برنامه انجام گرفت. 

های  های مالیه و احیاء و انکشاف دهات، اداره مستقل ارگان

تن از   15محلی و بانک جهانی صورت گرفت. به همین گونه، با 

های مختلف، مصاحبه صورت  مستفیدشوندگان این برنامه از والیت

گرفته است.

 

  

 
1 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-
for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf 

 هامن 2

 «یمل  »دستخوانمعوال به نام  افغانستان« اجتامعاتها و خانواده  یامداد برا ی»برنامه 3

از برنامه   یبخش (REACH)برنامه  نیا د،یآ یکه م  یتوجه به شح با. اما شودیم ادی

  یمعادل چیکه ه نی. با در نظرداشت ایاست و نه کل برنامه دستخوان مل  یدستخوان مل

امداد   یبرنامه » به را آن ما است، نشده ارائه یفارس به امور  انیتوسط متول   REACh یبرا

 . م یترجمه کرده ا افغانستان« اجتامعاتها و خانواده  یبرا

4 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-
for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf 
5 https://www.worldbank.org/en/news/loans-

credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-
covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-
reach-project 
6 https://www.worldbank.org/en/news/loans-

credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-
covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-
reach-project 

https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-reach-project
https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-reach-project
https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-reach-project
https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-reach-project
https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-reach-project
https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-reach-project
https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-reach-project
https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-reach-project
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مقدمه

 اجرا می شود: اداره مستقل حکومت نهاد توسط سه  برنامهاین 

کابل.  شاروالیو و انکشاف دهات  ءوزارت احیا ،یمحل هایارگان

رهربی این برنامه را به عهده   یجمهور  یاستاول ریت دفت معاون

 7. این برنامه است  رسانیهمو    اتارتباط  ولمسئو  مالیهوزارت    و  دارد

  والیات  ۱۴مرکز را در این برنامه  یمحل های ارگان مستقل اداره  

اختصاص   آن  الر جهت انجام میلیون د  ۵۶ که مبلغ  کند اجرا می

  ۲۰را در  برنامه  این و انکشاف دهات  ءوزارت احیا یافته است و

در نتیجه  -  شوراها قبال  هادر آن که  قیمناط 8کند. اجرا میوالیت 

برنامه   تطبیقه عنوان مناطق  ب   ،ایجاد شده  - شهروندیمیثاق  برنامه  

مناطق که   سایر کهدر حالیاست؛  شدهشناخته  دستخوان ملی

امداد   مناطقعنوان به  ،گردیده استشوراها تأسیس ن در آن قبال 

  را  ی شوراهای جدید حکومت  ،مناطقدر این . شناخته شده اند

  شهروندان برای ی غذایی برای توزیع بسته ها و از آنکرد  تاسیس 

شود. تصویر اول نحوه توزیع مواد غذایی به  می استفاده  کشور

دهد.های نیازمند را نشان میخانواده

 نیازمند  هایده خانوا  بههای غذایی توزیع بسته نحوه : 1تصویر  

 

 

 منبع: وبسایت برنامه دستخوان ملی 

ی:برنامه دسرتخوان مل میثاق شهروندی وبرنامه  میانتفاوت 

است که به مدت   دتطویل املیک پروژه   میثاق شهروندیبرنامه 

خدمات   بهبوداین برنامه . هدف خواهد داشتده سال ادامه 

خدمات    برنامه  این   است.  رسارس کشور  در   اجتامعی و زیرساخت ها

بیش از   . کندمحالت فراهم میاولویت های بر اساس را اساسی 

پوشش این برنامه قرار  روستایی تاکنون تحت  محالت ۱۲۰۰۰

  الر میلیون د   ۶۲۸  بالغ بر  بودجه کل پروژه ،مجموعاست که    گرفته

  9است. 

ای  یک دوره  مالیاضطراری یک پاسخ  برنامه دستخوان ملی اما  

 . در رسارس کشور استیع مواد غذایی توزتنها متمرکز بر که  است

، برعکس برنامه میثاق  میثاق شهروندی۱۹- یدوکو امدادی  برنامه

  های امداد از طریق رود ومی جوامع روستاییاز  فراتر شهروندی،

های    کاال و سایر    یی مواد غذا و از طریق تهیه     10اجتامعی   شمولیت

 
7 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-
Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf 

های  با مناینده اداره مسقتل ارگان 1400ثور  6این اطالعات در مصاحبه که به تاریخ  8

 محلی شیک شده است.
9 http://www.ccnpp.org/Default.aspx 
1010 Social Inclusion Grants 

بر اساس این   11. شوداجرا میخانواده های فقیر   مورد نیازاساسی  

ی هاده تعداد خانوا متناسب با  شورای انکشافی مردم هر برنامه،

بسته های غذایی  ؛ 12کند می امدادی دریافت کمک  واجد شایط

و در مناطق شهری،   یی و نیمه روستایی یک بار ا تروسمناطق در 

  13شود. دو بار توزیع می

با   مرفههای ده درصد خانوا ۱۰ بر اساس اسناد این برنامه، تقریبا

از جمع مستفید   های از پیش تعیین شدهاستفاده از معیار

های که ده خانوا برنامه، در این  عالوهبر  شود.شوندگان حذف می 

آسیب پذیر   تحت رسپرستی زنان قرار دارند به عنوان گروه شدیدا

قرار   اولویت در  های غذاییبسته توزیع  درباید  کهشناخته شده 

 گیرند.

این اطالعات را رئیس برنامهی امداد برای خانواده ها و اجتامعات افغانستان به تاریخ   11

ثور با ما شیک کرد.   10  
 هامن 12

13 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-
Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf  

 انکشافی/ مجمع عمومی شورای

  نامهموافقتطبق را  مواد امدادی

تجاران   از چهارچوب معیاری

  خریداری عرضه کنندهمحلی 

 .کنندمی

 ی

 

رشکای تسهیل کننده شورای  

انکشافی/ مجمع عمومی و 

کمیته های نظارت مشارکتی  

 کنندرا بسیج و تاسیس  می

مجمع  شورای انکشافی/ 

عمومی لست خانواده های  

امدادی را    فوری کمک های

 .کنندتهیه می

شورای انکشافی/ مجمع  

عمومی پول کمک های  

دی عاجل را از اجراآت امدا

 . کنندمی یافتبانک در

 ی

 

تجاران داخلی بسته های  

یا  کمک را دروازه به دروازه 

توزیع   مناطق تجمع مردم

 .کنندمی

 ی

 

https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
http://www.ccnpp.org/Default.aspx
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
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و   دهات و انکشاف ءوزارت احیا تحت پوشش مناطق روستایی 

قرار   یمحل های اداره مستقل ارگان  تحت پوشش مناطق شهری 

توسط شاروالی کابل    دستخوان ملی   های امدادیگیرند. بستهمی

 شود.  در کابل توزیع می

 یافته های کلیدی 

مصاحبه  شود از طریق  ارائه می  پالیسیفرشده    که در این   اطالعاتی

از   های حکومتی به دست آمده است. به همین گونه، با نهاد

های مرتبط دولتی در دستس  های نهادسایتاطالعاتی که در وب

  کابل  شاروالیقابل یادآوری است که است، استفاده شده است. 

است،    این برنامه  اصلی  از مجریانو    کلیدیهای  نهاداز    که یکی از

این فرشده   اصلی های ای از یافتهپاره ار مصاحبه رس باز زد.

العات و انجام مصاحبه با  پس از جمع آوری اط  پالیسی که

 شود. مستفیدشوندگان به دست آمده است، در ذیل ارائه می 

 ها ده خانواانتخاب شهروندان /  یبرا اری مع نبود .1

در اختیار ما قرار   اجراییکلیدی  نهاد سه  بر اساس اطالعاتی که

  ی مستحق هاخانواده معیار خاصی برای انتخاب هیچ  داده است،

  هایی گروهبرای حذف  هایی معیار در عوض، ولی وجود ندارد 

 ها عبارت اند از: این معیار 14. شهروندان وجود دارد

 غیردولتی  موسساتیا  متحد سازمان ملل کار در •

 داشنت یک ساختامن دو طبقه  •

 وسیله نقلیه شخصی داشنت  •

   یا بیشت زراعتیزمین های پنج جریب مالکیت  •

  ۹۰٪ برایهای غذایی ع این بستهتوزی از این برنامه، هدف دولت

تسهیل  . شکای ، استندنکزیر خط فقر زندگی می  که  جمعیت

  در  برنامه دستخوان ملیدر تطبیق  ای وجود دارند کهکننده

. شکای تسهیل کننده  کنندشهری و روستایی کمک می  مناطق

شود را رسوی  های غذای توزیع می که در آن بستهای  بررسی منطقه

کانیزمی برای تأیید  می هیچ  نکته مهم این است که کنند.می

  از   مکرر  درخواست  با وجود  ندارد ووجود    فهرست مستفیدشوندگان

با ما  چنان شیک ساخنت، این فهرست همبرای  نهاد های دولتی

متفاوت است.   مجری در سه نهادهای حذف معیار. شیک نشد

 
14 https://www.ccnpp.org/Page.aspx?PageID=1043   

 این اطالعات را منایندهی جامعه مدنی به تاریخ 19 جوزا با ما شیک شد.   15
16 Multi-Dimensional Poverty Peer Network 
17 https://mppn.org/new-afghan-multidimensional-poverty-

report/  

و  ءوزارت احیا و   یمحل های ارګانمستقل اداره   نرخ حذف در

و در کابل با توجه به این که وضعیت    ۱۰%  انکشاف دهات

 است.  ۲۰٪ ، اقتصادی مردم نسبتا بهت است

اساس ارزیابی یک  های نیازمند که برپروسه تشخیص خانواده

صورت گرفته است، خود  1397املللی در موسسه غیردولتی بین 

با مشکالتی مواجه بوده است. در واقع، خود این ارزیابی به این  

های که تحت  ها، بیجاشدگان داخلی و خانودهدلیل که کوچی

   15.، چندان معترب نیستشدرسپرستی زنان قرار دارد را شامل منی

مناطق  فقر در    در رابطه با  حکومتتوسط    رسد آماری که به نظر می 

دولت   برعالوه، نیز دچار مشکل است. ،شده استمنترش  مختلف

را مد نظر    والیات  در  هنگام طراحی چنین برنامه هایی نرخ فقر  باید

نرش کرده   16بعدید فقر چن شبکه  به بر اساس آماری که. بگیرد

تعیین شده  در بادغیس   ۸۱٪در کابل تا    ۱۲٪، سطح فقر از است

های  برنامه دهد تا آمار به حکومت این اجازه را می  این  17. است

. به همین دلیل،  تنظیم کند  والیات  فقر  نرخ    بر اساس  کاهش فقر را

های حذف باید در هر والیت متفاوت باشد. نبود چنین  معیار

ها شده است. مثال، در حالی که  تفاوتی سبب توزیع نابرابر کمک

میزان فقر و نفوس در پکتیا بلندتر از خوست است، حکومت بودجه  

 را به خوست تخصیص داده است.    یبیشت 

-همه   دلیل به  ردی وجود داشته است که افرادی مستحقموا 

در همین حال  18د.کنار گذاشته شده ان این روند شمول نبودن

دوبار بسته غذایی   هاخانواده از که بعضیاست مواری بوده 

برای  شکایات  رسیدگی بهکانیزم یمهرچند  19. انددریافت کرده

مستفیدشوندگان عمدتا به  ولی  ،رسیدگی به شکایات وجود دارد

رایگان رسیدگی به شکایات   خربی یا بی باوری، با شامره دلیل بی 

  دهد که های ما نشان مییافته ، همچنین  20به متاس نشده اند. 

هایی که از  دهامبنی بر در اولویت قرار دادن خانو  هیچ مدرکی

ی  دهندهوجود ندارد که خود نشان  شوند،  رسپرستی می  زنان  سوی

 . تناقض میان تطبیق و اسناد این برنامه است

صداقت  رنامه بیشت به  بمثمریت  مقامات دولتی، موفقیت و    قولبه  

  که از نظر کسانی . به عبارت دیگر،بستگی داردشهروندان 

ثور با یکی از مستفیدشوندگان در جالل آباد   7ی که به تاریخ این موضوع در مصاحبه 18

 صورت گرفت، مطرح شد.  
 هامن  19
 مستفیدشوندگان از لغامن، کرن و ننگرهار  20

https://www.ccnpp.org/Page.aspx?PageID=1043
https://mppn.org/new-afghan-multidimensional-poverty-report/
https://mppn.org/new-afghan-multidimensional-poverty-report/
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ها نیستند، از  نیازمند کمکاقتصادی در شایط خوب قرار دارند و 

  که به مناطقی  ها راها جلوگیری کنند و این کمکدریافت کمک

 21نیاز دارند، راجع کنند.   یبه توزیع بسته های کمک  شدیدا  مردم

  یکنندهتطبیقهای تخصیص بودجه به نهاد .2

 برنامه 

برای  والیات  ۱۹میلیون دالر جهت توزیع بسته های غذا در  ۱۳۶

  تطبیق کننده  اصلیبه عنوان نهاد و انکشاف دهات  ءوزارت احیا

تخصیص یافته است. این مناطق شامل ساحات روستایی و شهری  

  ۱۴در    یهای محل برای اداره مستقل ارگان میلیون دالر    56  .است

  و برای تطبیق این برنامه  اختصاص داده شده است والیاتمرکز 

کابل اختصاص یافته است. در   شاروالی میلیون دالر به   ۸۰

  ده را تحت حامیت خود خانوا ۶۲۸۷۴۵ه ، این پروژ کابل شاروالی

خواهد  در دو بخش توزیع   غذایی هایبسته  22. قرار خواهد داد

 به پایان برسد.  1400 در ماه جوزای این برنامه که . قرار بودشد

و ممکن   دربر گرفتبیشتی  تطبیق این برنامه زمان، با این حال

 23متام شود. 1400این برنامه تا قوس است 

 برنامه دستخوان ملی  تطبیق کنده های نهایبودجه اختصاص یافته به : ۱ جدول

 تعداد تخمینی خانواده ها  مقدار تخصیص یافته  واحد بودجوی  

 ۳۸۱۹۴۱۱ میلیون دالر   ۱۳۶ وزارت احیا و انکشاف دهات   

 ۶۱۵۵۶۵ میلیون دالر   ۵۶ محل  هایاداره مستقل نهاد 

 ۶۲۸۷۴۵ میلیون دالر  ۱۰۰ شاروالی کابل  

خارج  این تخصیصات به نهاد های دولتی  نکته مهم این است که

سال  دوم  است. این تخصیصات از ربع    فته از بودجه ملی صورت گر 

  مشخصی مبلغ  بود که وزارت مالیه  طوری  رویهو   شوع شد 1399

ص داده و برای تصویب به کابینه  مربوطه اختصاهای را به نهاد

و شامره مشخص بودجوی در  کد هیچ ولی  24. کردارسال می

 برنامه دستخوان ملی وجود ندارد و  فهرست اطالعات بودجه برای

های غذا را خانواده های  بسته ۴۳۴۲۳۸حکومت  ،در حال حارض

خانواده های شهری تخصیص داده   ۱۰۵۴۸۰روستایی به تعداد 

 است.  

 دوباره شامری و کیفیت پایین  .3

های دولتی، بسته  هاینهاد های انجام شده با مصاحبه بر اساس 

شهروندان توزیع    به یک بار در    تنها   افغانی  ۴۰۰۰غذایی به ارزش  

 
این موضوع به تاریخ 11 ثور در مصاحبه با مناینده اداره مستقل ارگانهای محلی   21

 مطرح شد.  
22 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-
Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf  

  مردمها و امداد برای خانواده ی برنامه ثور در مصاحبه با رئیس 12این موضوع به تاریخ  23

 افغانستان مطرح شد.   

و   ی غذاییهابسته  با این حال، مواردی وجود دارد که 25.شودمی 

  بیشت از یک بار به  ( الر د ۵۲معادل  افغانی ) ۴۰۰۰مبلغ نقدی 

ی  شوراها یوساو ر  ،ر بیشت مواردد .ه استشهروندان توزیع شد

  افراد نزدیک به خود را در لست مستفیدشوندگان  اسامی  مردمی 

و  انه خ صاحباشخاص  ی مواردی وجود دارد کهحت و 26ند ا خنوشت

در لغامن،   موارد   . این ه اندبسته های غذایی را دریافت کرد  نیز موتر  

  ، ننگرهار و کاپیسا گزارش شده است.کرن

شایع است.    روندبیش از یک بار نیز در این  کمک  موضوع دریافت  

  موضوع رسد این  به نظر می  دهد کهاین تحقیق نشان میهای  یافته

. برخی از  شایع بوده استشقی افغانستان  مناطقیبیشت در 

ها را از  ، بستهمناطق مختلف با چندین ثبت نام درها خانواده 

 اند.دریافت کردهمختلف  جاهای

 ثور شیک ساخت.    13این موضوع را مدیر بودجه به تاریخ   24

25 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-
for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf  

 ثور در مصاحبه با یکی از مستفیدشوندگان مطرح شد.  10این موضوع به تاریخ  26

https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf
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ها  و از آن  شد  زیادی متاس گرفته  مستفیدشوندگاناین تحقیق با   

  که توسط برنامه دستخوان ملی   رد کیفیت بسته های غذاییدر مو 

در نظر گرفته  دریافت  شان های و دیدگاه پرسیده شد توزیع شده

و   که کیفیت مواد در بامیان پاسخ مستفیدشوندگان این بود  .شد

از   ی استفادهی به جاها حت، آندر برخی موارد وبوده پایین  هرات 

 .27ه اند استفاده کرد   مواشی شان، برای تغذیه  برای خود  بسته ها

برای      میان دولت و سکتور خصوصی  ای نیزکه تفاهم نامه در حالی

منعقد   یفیت آنهاکتضمین و  احتکار محصوالت غذایی جلوگیری

 . استناامید کننده دست  از این ی  موارد اما   ،شده است

  ثالث جانب نظارت .4

:  دو میکانیزم برای نظارت از برنامه دستخوان ملی وجود دارد

  نظارت   28)نظارت از راه دور(.  یلفونیت متاس میدانی و  ات مشاهد

تشکیل تیم نظارت مشارکتی مردمی از سوی  شامل  میدانی

توسط  ر . نظارت از راه دو باشدمی و مردم محلمقامات دولتی 

 29شود.میدفت مرکزی( انجام  درفر ن  ۳۶مرکز متاس ) کارکنان

در  خانواده ها و اعضای جامعه  متاس با ۳۰حداقل  این کارکنان

ها این متاس  کنند. تا کنون اما جزئیات میبرقرار  توزیع جریان 

 همگانی نشده است.  

دهی ای تی  نظارت جانب ثالث که توسط شکت مشوره  یبرعالوه 

های  گیرد، میکانیزمبه نیابت از بانک جهانی صورت می 30آر

های  گفته  بر اساسنظارتی در سطح محالت نیز وجود دارد. 

اجرای  از  برای نظارت نظارت و ارزیابی کارمندان، دولتیمات مقا

  نظارت مشارکتی ین تیم های همچن .شده اندبرنامه استخدام 

تیم  اعضای  . کنند نظارتروند توزیع را  شکل گرفته اند تا مردم 

های فرعی باشند  باید اعضای کمیته   یمردم   های نظارت مشارکتی 

اما   31.را داشته باشند یانکشافی مردمشورای  یتعضو  و نباید

از این برنامه وجود   مدنی  هاینهاد نظارت برای  میکانیزمهیچ 

در مورد  خود یافته های هنوز دهی ای تی آر مشورهشکت . ندارد

 
های بامیان و ننگرهار به تاریخ  این موضوع در مصاحبه با مستفیدشوندگان در والیت 27

 ثور مطرح شد.   11
28 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Dastarkhwan-e-Meli-Monitoring-
Guide-Final_Oct-2020.zip 

 هامن 29
30ATR Consultancy  

اسناد به   و را همگانی نکرده است برنامه دستخوان ملی از  نظارت 

  32.اشتاک گذاشته شده است بانک جهانی به طور مستقیم به

 ؟ غیرقانونی برنامه تطبیق .5

 بودجه نقش مهمی دارد. دولت چهار مرحله  در هر پارملان 

ب  جهت تصوی  رامالی اضطراری  ی حامیت  بودجه یا بستهتعدیالت  

  تصویب کرد. ماه اسد بسته را در  این  پارملان و به پارملان فرستاد

  در هامن سال  برنامه دستخوان ملی میلیارد افغانی به ۸ ،بعدا  

  اجتامعات ها و امداد برای خانواده ی برنامهد. داده شاختصاص 

ارسال   پارملانبه  که بودجه  سند  اولی  نویس پیش  در  افغانستان

 ، شامل بود.  شد

ها و امداد برای خانواده ی برنامهبا گنجاندن  مجلس منایندگان 

 که   مدعی شددر بودجه ملی مخالفت کرد و    افغانستان  اجتامعات

برعالوه  . این برنامه منتقل شده است به دیګرای منابع پروژه ه

و به همین   ر فساد آسیب پذیر استدر براب برنامه این  گفته شد که

کمک   برنامهاین  هدف کهباشد. در حالی موفق تواندمنی دلیل

های  این برنامه اما درباره دیگر ماه ،بود هاده اضطراری به خانوا

عضو  ی. به گفتهساکت است هاروی خانواده دشوار پیش 

  ۱۴از بودجه ، مجلس منایندگان بودجه مالی وامور کمیسیون 

ها و امداد برای خانوادهی برنامه روژه عمرانی برای تأمین هزینهپ 

این عضو مجلس مدعی    33.کاسته شده است  افغانستاناجتامعات  

ا  اماست کاهش یافته ها از این برنامهمیلیون افغانی  ۵۶  شد که

مشخص نشده نزد پارملان  مرصف این مبلغ هنوز  نحوه و پالن

 است. 

  تطبیق ن پروژه به طور غیرقانونی ، ایاعضای پارملان یبه گفته 

از این  و  دخیل نبوده برنامه این  روند طراحیپارملان در  شود.ی م

گیرد، خرسند  که حکومت نقش مجلس در بودجه را نادیده می

و به   کندنظارت منی ی برنامهاز اجرا   پارملانعالوه بر این،  نیست.

 34شود. منیاجرا  موعد خودمطابق با   برنامه همین دلیل این 

31 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Dastarkhwan-e-Meli-Monitoring-
Guide-Final_Oct-2020.zip 

 امنه 32

ثور در مصاحبه  12عضو امور مالی و بودجه مجلس منایندگان این موضوع را به تاریخ  33

 ی این تحقیق مطرح کرد.  با نویسنده
 هامن  34

https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Dastarkhwan-e-Meli-Monitoring-Guide-Final_Oct-2020.zip
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https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Dastarkhwan-e-Meli-Monitoring-Guide-Final_Oct-2020.zip
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Dastarkhwan-e-Meli-Monitoring-Guide-Final_Oct-2020.zip
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Dastarkhwan-e-Meli-Monitoring-Guide-Final_Oct-2020.zip
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 حضور ضعیف جامعه مدنی .6

  ها  کنندهمتویل نهادهای دولتی و با همکاری  توسط برنامهاین  

در مرحله   پارملاننیز  و مدنی نهادهای  طراحی شده است.

این موضوع باعث شده  ند.اهبرنامه دخیل نبود تدوین و  طراحی

های  مشارکت عامه در برنامهشفافیت و  مورد التی دراسو  تااست 

چه  ها با پول آنبدانند مردم  مهم است تا  شود.ایجاد  این چنین 

پول که به عنوان مالیه مردم جمع آوری  و    گیرد برخوردی صورت می

 شود. شود، چگونه مرصف می می 

 برنامه دسرتخوان ملی ت شکایا زم کانییم .7

نرش   بانک جهانی که از سوی ایدوره گزارشبرخی موارد مهم در 

ص غیر واجد  اگزارش درمورد اشخ   ۲۳  شود، برجسته شده است: می 

شکایت درباره دریافت   دو اند و شایط که کمک دریافت کرده

طبق آخرین   35شایط. واجد های غیر اده خانو  کمک از سوی

، در  برنامه دستخوان ملی سایتگزارش منترش شده در وب

 مورد شکایت  ۱۱۲۰شکایت دریافت شده است که    ۱۲۲۹مجموع  

. این در  رسیدگی استمورد در حال  ۱۰۹حل و فصل شده و 

  ی محل ارگان های    مستقل  اداره  تناقض با اظهارات یکی از مقامات

،  مناییمشکایت دریافت می ۱۲۰شده بود که ما روزانه مدعی که 

 قرار دارد. 

به منظور  پوستها و بروشورهایی را    یحل ارگان های ممستقل  اداره  

نصب و توزیع   شکایاتدرج و رسیدگی میکانیزم  مردم از آگاهی

  باب توان از طریق ایمیل را می شکایات کرده است.

shekayat.ccnpp@gmail.com, 
complaints@KMDP@outlook.com                                                    

به اشتاک   REACH-MRRDgrievance@ccnpp.org و

  3330توانند با شامره متاس برعالوه، شهروندان می  . گذاشت

سیستم    به همین گونه،  درج کنند.شان را  متاس بگیرند و شکایات

وجود   یهای محلاداره مستقل ارگان در  دریافت شکایات متمرکز

 برای حل شکایاتمدت زمان  .دارد که متاس به آن رایگان است

زمان حل یک  است اما عموما مدت  ح مختلف متفاوتو طدر س

در مورد   . در حالی که اطالعاتاستروز  ۳۰الی  ۳شکایت 

 
 هامن  35

36 Request for Quotation (RFQ) 
37 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Community-Procurement-Manual-
August-26-2020.zip  

موجود   برنامه دستخوان ملی سایت شکایات در وب رسیدگی به 

آنها توسط   یت یا سطح جد شکایات  درباره  ، اما توضیحاتاست

 . شودنرش منی حکومت

های غذایی و رشکای تسهیل تدارکات بسته  .8

 قرارداد ها 

  نرش شده  برنامه دستخوان ملی سایت در وب بر اساس اسناد که

های مشخص  فورمو  رهنمودمطابق با  غذایی باید بستهاست، 

درخواست   باید انکشافی مردمشورای  خریداری شود. تدارکات

مسجد، رادیو   مثلاز طریق رسانه های موجود  را 36گیریبرای نرخ

ها و  با فروشنده گیرینرخ درخواست 37. کنداعالن  غیرهو  مکتبو 

ارزیابی متشکل از سه  ی و کمیته شودمیتجاران محل شیک 

مثال،  گونه نیست.    اما در عمل این   .ندرا بررسی کنها  نرخباید  عضو  

  های غذایی بسته  دارکاتتدر مورد  ایو یا اطالعیه  هیچ تبلیغات

 است.  دیده نشدهو کاپیسا جالل آباد، لغامن  در

میثاق   یکنندهشکای تسهیل با  و انکشاف دهات ءوزارت احیا 

-بخش داشته اند، قرراداد منعقد می شهروندی که کارکرد قناعت

امداد برای  ی ی برنامهکنندهکند تا به عنوان شکای تسهیل

این روند از طریق   38افغانستان کار کنند.اجتامعات ها و خانواده 

-صورت می باز  تدارکاتی هااز طریق روش  ،های تدارکاتروش

 کننده شکای تسهیل با  یهای محلاداره مستقل ارگان . گیرد

نیز   ، جالل آباد و قندهارشهرهای هرات میثاق شهروندی در 

  اداره ، باقی ماندهوالیات مرکز  ۱۱. برای کنداراداد منعقد میقر 

از طریق   کنندهشکای تسهیل با  محلی مستقل ارګان های 

  انتفاعی های غیر با نهادکابل    شاروالی  . کندقرارداد می  تدارکات باز

-های امدادی یا انکشافی را داشته اند، قرارداد می که تجربه برنامه

 کند. 

 اشخاص محروم جامعه سازی دخیل .9

برنامه دستخوان  هدف اصلی  شمولی،در مطابقت با اصول همه 

که   کسانیو  کنندګانها، عودت کوچی ،بیجاشدګان داخلی ملی

  هنگام  باشد. می  اند،مهاجر شده  یقتصادبه دلیل مشکالت ا

38 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-
Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf  

mailto:shekayat.ccnpp@gmail.com
mailto:complaints@KMDP@outlook.com
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Community-Procurement-Manual-August-26-2020.zip
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Community-Procurement-Manual-August-26-2020.zip
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Community-Procurement-Manual-August-26-2020.zip
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
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-شود تا کسانی محالت، اکیدا تاکید میانکشافی  آموزش شوراهای  

هایی با  دهاخانو آوارگان و نیاز مربم به کمک دارند مانند  که

نکته در تیوری خوش جلوه  کنند. این شناسایی زن را  رسپرست

شورای    این که  هیچ مدرکی در موردبه  این تحقیق    ما دراما    کندمی

هایی با  بر شناسایی بیجاشدگان داخلی و خانوادهانکشافی مردم 

اعث پایین  امر باین  است، دست نیافتیم.    سعی کردهرسپرست زن  

-و دست نیافنت به هدف تعیین شده می  این برنامه آمدن کیفیت

 .شود

 

 

 

دسرتسی به  / برنامهشفافیت  /دهیگزارش  .10

  اطالعات

برنامه دستخوان    تطبیقار اطالعات مربوط به  برای انتش  ی سایتوب

تعداد  ی حکومت اطالعاتی را درباره 39وجود دارد.  ملی 

بسته های   کهمردمی های انکشافی شورای و مستفیدشوندگان 

به   اند را نرش کرده است. بر اساس این آمار،  هغذایی را دریافت کرد

ی میکانیزم رسیدگی به  دریافت شده به وسیله شکایات  ٪۶۳ 

  40شکایات رسیدگی شده است. 

. به  وجود داردبه اطالعات  ستسید  دربارهای هنگرانیبر عالوه، 

همگانی  سطح شکایات ناشناخته است و ، وضعیت یا عنوان مثال

تا مردم    بگیرددر معرض دید عموم قرار    بایدشکایات   . این شودمنی

از کم و کیف برنامه آگاه شوند.  

 

  

 
39 https://dastarkhanmili.org/?cat=105  40  هامن 

https://dastarkhanmili.org/?cat=105
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گیرینتیجه

سانی به  ر متمرکز بر امداد برنامه دستخوان ملی  کهدر حالی

این برنامه   ،ز طریق توزیع بسته های غذایی استشهروندان ا

جلوگیری که از موفقیت آن  است  ها  پذیریآسیبدارای یک سلسله  

 این برنامه به شکل همه شمول طراحی نشده است وکند. می

از  مدنی در نظارت  هاینهاد برای دخیل ساخنت یکانیزمیم

-بستهوجود دارد که . گزارش هایی  نداردوجود  پروژهتطبیق این 

  که بسته غذایی با توجه به این رسد.  - به قرش فقیر منیهای غذایی  

، این برنامه  کندیک ماه کفایت میدر نظر گرفته شده رصف برای 

بدون   برنامهبه همین گونه،  . نیستدار برخور الزم  موثریتاز 

پارملان و  میانروابط  در حال تطبیق است که پارملان تصویب 

خدشه دار ساخت.  بودجه ملی  را در مرحله تصویب مالیهوزارت 

فساد  این برنامه در برابر های پذیری آسیباین در حالی است که 

   برجسته شده بود. و پارملان  مدنیجامعه   قبل از قبل توسط

 سفارشات 

ا در طراحی چنین پروژه مدنی ر  هاینهاد باید  حکومت •

 .سازددخیل  بزرگ   های

  باید مدنی های نهاد  نیز باید  ثالث جانب  نظارت  میکانیزم •

 دخیل سازد.های بزرگ در نظارت از اجرای چنین برنامه

هایی مشوره  تطبیق چنین برنامهقبل از باید پارملان با  •

 صورت گیرد و رضایت پارملان جلب شود. 

ه  کی یبه آنها  ییغذا ی ا، بسته هفهرست دییبه محض تأ   •

 .توزیع شوددوباره  ،کنار گذاشته شده اند

  یع مواد غذایی وجود دارد باید موادی که در بسته های توز •

   از کیفیت خوب برخوردار باشد. 

بار  بیشت ازی یکای غذایی هشکایت مردم از توزیع بسته •

 .بررسی شودباید جدی  در برخی مناطق

.  برای یک ماه کافی استسختی  شود بهآنچه توزیع می •

طراحی   فقر در مناطق مختلفنرخ بر اساس باید  برنامه

شود.

 
 



قلعه فتح هللا
کابل، افغانستان
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